
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 67 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Van den Broek-
Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst,
Dees, Doek, Doesburg, Dölle, Van
Driel, Dupuis, Eigeman, Essers, Van
Gennip, De Graaf, Hamel, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Koekkoek, Kohn-
stamm, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Linthorst,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Putters,
Van Raak, Rabbinge, De Rijk,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Soutendijk-van Appel-
doorn, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen en Woldring,

en de heren De Graaf, vice-minister-
president, minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
en Rutte, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Noten, Van Thijn en Luijten, wegens
verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal, houdende de
aanwijzing van de heer T.R.
Doesburg tot plaatsvervangend lid
van de Raadgevende Interparlemen-
taire Beneluxraad. Deze beschikking
ligt op de Griffie ter inzage. Ik stel
voor, de beschikking voor kennisge-
ving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat ik op verzoek van de fractie
van de Partij van de Arbeid heb
aangewezen tot lid van de commis-
sies voor Europese Samenwerkings-
organisaties en voor de Verzoek-
schriften de heer T.R. Doesburg in de
bestaande vacatures en tot plaatsver-
vangend lid van de commissies voor
Economische Zaken en voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
eveneens de heer Doesburg in de
bestaande vacatures.

De overige ingekomen stukken
staan op een lijst die in de zaal ter
inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Wet
luchtvaart betreffende het
veroorzaken van hinder en de
compensatie van tekorten voor
de LVNL (28068);

- Wijziging van de Wet
grensoverschrijdende betaal-
diensten in verband met de
uitvoering van de verordening
betreffende grensoverschrij-
dende betalingen in euro
(28650);

- Wijziging van de Kadasterwet
en de Organisatiewet Kadaster
(aanpassing van doeleinden en
taken van de Dienst voor het
kadaster en de openbare
registers alsmede enkele andere
wijzigingen) (28748);

- Wijziging van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 in
verband met het actualiseren
van de solvabiliteitseisen voor
het verzekeringsbedrijf (28838);

- Wijziging van de Infectieziek-
tenwet ter incorporatie van het
severe acute respiratory
syndrome (28918).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Vaststelling van een wet
inzake ondersteuning bij
arbeidsinschakeling en verlening
van bijstand door gemeenten
(Wet werk en bijstand) (28870);

- Invoering van de Wet werk
en bijstand (Invoeringswet Wet
werk en bijstand) (28960).

De voorzitter: Omdat wij vandaag
vijf maidenspeeches houden, stel ik
voor dat u de desbetreffende
collega’s feliciteert aan het einde van
de maidenspeech van de laatste
persoon.

Daartoe wordt besloten.
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